
REKVIRERA 
och  las  fb'Ijande  iitteratur  forut  utgsven av  demia  organisation. 

Den  industriella  demokratins utveckling 
Av  Abner  Woodruff. 

52  sidor.  Pris  60  ore; 
Arbetslosheten  och  maskinen 

Av  /  A.  MacDonald. 
120  sidor.  Pris  1  kr. 

Vad  menas  med  I,  W.  W.? 
Pris  40. ore. 

One  Big  Union  av  alia  arbetare 
Pris  35  ore. 

Kamrat  i  skansen 
For  sjofolket.  Pris  30  ore. 

Dessutom  ha  vi  en  stor  sorteringav 
bocker,  broschyrer  och  tidskrifter  pa 
engelska,  vilka  alia  arbelare  som  stu-. 
dera  delta  sprak  horde  rekvirera  och anvanda  som  textbocker,  Priserna 
variera  (ran   25  ore  pr  ex.  till  ,1  kr. 

Rekvireras  fler  an  '5  ex.  lamnas  30 proc.  rabatt. 
Insand  alia  order  och  re  k  visit  io- 

ner  till 
C.  G.  ANDERSSON,  Aspudden. 

Musik  fill  sangerna: 
Varldens  alia  slavar  vakna, 
Den  vita  slaven, 
Johan  Block, Vad  vi  villi, 
Den  populara  rebelien, Mala  jorden  rod, 
Tandsticksslavens  lovsang, 
Sparka  loneslaveriet, 

kan  erballas  till  ett   pris   av    1    kr.  pr  ex. 

1.  I.  W:s  SiNGBOE 
SVENSKA  UPPLAGAN 
(SWEDISH  EDITION) 

SANGER  av  Joe  HilJ,  Ralph  Chaplin  m.  fl. 

Joe  Hill,  I.  W.  W.-skald  och  mariur,  avratiad  genom 
skjatning  i  statetl  Utah,  V.  S.  A.  den  19  november  1915. 

—   S J ATTE  UPPLAGAN  - 

Utgiven  av  Stoekholms  Branch  av  M.  T.  A.  I.  U.  n:0  510  av  I.  W.  W. 

Pris  25  ore. 
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vArldens  alla  slavar,  vakna 

(Workers  of  the  World '  awaken.) 
.  Av  Joe  Hill. 

Oversatt  av  en  kommitte. 

Varldens  alla  slavar,  vakna  1 
Bojan  sprang  oeh  tag  er  ratt. All  er  modas  frukt.  ni  sakna 
Den  bovar  sig  tillgodosett. 
Skall  du  odmjukt  bojd  i  stoftet 
Ga  fran  vaggan  till  din  grav? 
Ar  det  hojden  av  din  stolthet 
Att  bli  en  god  och  lydig  slav? 

Res  er,  ni  svaltens  trotta  tralar 
.Och  slass,  sa  att  ni  varlden  helar. 
Slut  upp,  nationers  alla  slavar, 
I  En  Union  Stor. 
Vara  sma  for  brod  igen  nu  grater. 
Miljoner  av  hunger  ga  under  iter. 
Sa  var  maning  nu  till  alla  later. 
Da  vaxer  kampfronten  stor. 

Om  arbetarna  det  blott  vilja 
Stoppar  da  all  jarnvagstrafik. 
Varje  skepp  uppa  sin  bolja 
.Mister  farten  med  jobbets  taktik, 
Varje  jul  i  sin  rotering, 
Varje  gruva,  var  maskin. Krig  och  orlog  i   sin  gaming 
Kan  pa  deras  order  stallas  in. 

Refr. 

Ett  hg.  av  organisation  ar  battre  an  ett  ton  av  valtaleri. 



Slut  er  samman  arbetstralar, 
Man  och  kvinnor  hand  i  hand. 
Vi  skall  krossa  mammons  sjalar, 
Likt  en  stormflod  over  land. 
Enade  vi  segem  bjuda, 
Sondrade  vi  ga  till  fall, 
Ma  vart  motto  stadse  Ijuda, 
All  for  -en  och  en  for  all. 

Refr. 

Varldens  proletarer  vaknen, 
All  er  makt  till  verket  satt. 
Tag  den  rikedom  I  skapen. 
Er  tillhor  den  med  all  ratt. 
For  brod  och  frihet  ingen  grater, 
Nar  en  gang  var  arbetshand, 
Den  rdda  fanan  svaja  later, 
I  proletarers  framridsland. Refr. 

DEN  POPULARA  REBELLEN 

(Fritt  efter  T-Bone  Slims  »The  Popular  Wobbly» av  Ssge.) 

Mel.:  "They  go  wild,  simply  wild  over  me". 

Hyggligare  an  jag  kan  ingen  bli, 
och  inget  ont  jag  gor,  det  vet  ju  ni. 
Men  dom  svartpricka'  mej  fdr  att  svalta  mej  ihjal, Dom  blir  galna,  riktigt  galna  over  mej. 

Dom  sajer  att  jag  ar  full  av  djavulskap 
men  det  syns  da  inte  alls  pa  min  bak. 
Jag  blir  ju  aldrig  arg,  men  dom  tar  mig  for  en  varg. 
Dom  blir  galna,  riktigt  galna  over  mej. 

-  2  — 

Ayen  pamparna  blev  galna  over  mej da.  jag  sa  »bort  riled  erat  gamla  grej, 
jag  gar  fram  for  I.  W.  W.,  det  allra  basta  jag  kan  se». 
Dom  blev  galna,  riktigt  galna  over  mej. 

Nu  ar  redarna  galna  over  mej. 
Det  ar  darfor  pom  union  siiger  nej:, 
nar  jag  begiir  ett  hart,  i.  system  pa  denna  ort. 
Dom  ar  galna,  riktigt  galna  over  mej. 

Sen  kom  A.  K.  och  blev  galen  over  mej 
sa  den  sande  mig  iviig  till  landevej 
Jag  fick  jobba  i  ur  och  skur  och  bo  i  en  gammal  kur. 
Den  blev  galen,  riktigt  galen  over  mej. 

Dom  blev  galna,  riktigt  galna  uti  mej. Ja,  lossen  menar  jag  och  ingen  tjej. 
Da  jag  slumra  till  en  stund,  nagora  liten,  litem  blund. 
Dom  blev  galna,  riktigt  galna  uti  mej. 

Sist  vart  gud  ocksa  galen  over  mej. 
da  jag  sa  »gubbe  lilla,  hej  pi  dej». 
Horde  han  min  bon  sa  dyr?   Nej,  han  rott  »at halsefyn>. 
Han  blev  galen,  riktigt  galen  over  mej. 

SPARKA  LONESLAVERIET 

Mel.:  "Kom  tillbaks"  —  fSmilesJ. 

Nu  kamrater  det  jag  vet,  som  bar  gjort  mig  nastan  bet. 
Agitera,  mer  och  mera,  det  ar  nurnmer  ett. 
Numro  tva,  det  foljer  sa,  organisation,  som  da  — 
ger  oss  makt  att  kampa  framat.  till  var  frihetsdag. 
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Ej  for  loner  vill  vi  langre  slava. 
Nu  ska  vi  ha  var  hala  produktion. 
"En  seklerslang  epok  av  intet  hava, skall  andas  med  Industriell  aktion. 
Ej  langre  da  vi  lyda  vara  herrar, 
vart  starka  trots  vi  kastar  da  at  dem. 
Sen  ger  vi  loneslaveriet  sparken, 
och  gor  var  Jord  till  ett  samfallt  hem. 

Se  pa  tidens  fenomen,  ja  de  aro  regel  re'n. Trust  pa  trust,  en  efter  en,  beharskar  industrien. 
Produktionen  hetsar  oss,  vilt  om  plats  i  den  vi  sllss. 
Detta  gor  vi  slut  pa  med  En  Varldshel  Union. Refr. 

tAndsticksslavens  lovsAng 

Text  och  musik  av  Sege. 

TANDSTICKETRUST, 
dar  Kreuger  ar  forst, 
kejsare  over  sitt  rike, 
fabrik  vid  fabrik, 
x  land  after  land, 
han  lankat  utan  dess  like. 
En  varldsindustri, 
bak  vars  portar  ar  vi, 
dar  vi  slavar, 
men  sjunger...  till  trots. 
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Manniskovan  ar  Kreuger, 
och  en  san  van  till  oss. 
Han  vet  huru  formeln  lyder. 
Profit:  —  »  och  for  den  han  slass. 
RATION  AH  SERIN  G 
ar  din  och  de  dinas  metod. 
-~  oh,  maskinernas  surr  — 
nar  sjukhusets  dorr. 
Kreuger,  du  angestdrom. 

Kreuger,  oh,  se, 
din  stora  arm£, 
av  slavar  pa  tusen  och  tusen. Ras  rfter  ras, 
over  dem  du  ar  bas. 
sa  din  vinst  ar  inte  sa  usel. Du  tar  din  del, 
dot  ar  v4rt  fel, 
sa  vi  sjunga...  annu  en  gang. Refr. 

Men  det  kommer  en  dag, 
om  naturen  ar  lag. 
Ett  bud  oss  maskinerna  sanda. Da  varje  tral, 
blir  en  ansvarsfull  sjal. 
Ditt  rike  ar  da  till  anda. 
Ty  da  blir  det  strid, 
och  sen  tar  vi  vid, 
men  till  dess  vi  sjunga . . .  i  dur. 
Refr.  . 
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JOHAN  BLOCK 

Fritt  efter  Joe  Hills  »Mr.  Blocks 
av  S'ege. 

Mel.:  "/(  looks  to  me  like  a  big  time  tonight." 

Var  uppmarksamma  alia  for  jag  presentera  ma 
En  man  som  ar  en  stolthet  for  fanan  gul  och  bla. 
Hans  huvud  ar  av  ektra,  en  riktigt  solid  knopp, 
Han  ar  en  vanlig  sldfock  och  hans  namn  ar  Johan 

Block. 
Och  Block  han  tror  han  far 
Bli  riksdagsman  na't  ar.       ■  .  , 

Ja,  Johan  Block,  du  blev  fodd  som  en  hund, 
Du  ar  ej  ung. 
Men  du  ar  dum. 

Om  nu  Block  med  sin  knopp  tar  ett  hopp  ut  i  spa't Skall  vi  infora  friheten  snart. 

En  dag  da  block  som  medlem  i  S.  S.  U.  for  ut, 
Han  kande  sig  sa  lycklig,  hart  fick  en  bat  till  slut. 
Men  dar  han  bara  svalte  sa  han  vart  skinn  och  ben. 
Till  grabbarna  i  skansen  da,  han  sa'  pa.  resan  hern: »Var  ombudsman  blir  dar, 
Och  skoter  om  det  har». 

Refr.  ■ 
Nar  fortdjningen  var  utford  och  ingen  ombudsman, 
Sa  sade  Block  pa  kvallen:  »Nu  gar  jag  val  i  lahn' Till  unionexpeditionen  for  dar  jag  har  mitt  stods. 
Dar  ahdrdes  hans  klagolat,  och  svaret?  Jo,  det  lod: 
»Ga  blott  ombord  min  van, 
Vi  skall  ordna't  med  skepparen.x Refr. 
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Hamnjobbarna  de  strejka 
Da  jobba  Block  i  lasten, 
En  I.  W."  W.-ist  da  sade: 
Vips  sprang  da.  Block  till 

ar  det?» 
Fran  union  de  sa' : »Vart  avtal  ar  sa  bra». 

Refr. 

och  brytarna .  tog  vid, 
och  det  pa  6-vertid. 
»Visa  din  enighet!» 
Unjon  och  sporjde:  »hur 

Block  valdes  under  tiden  av  Blockens  kategori 
att  skota  unionerna  i  hamnarna,  you  see 
Han  lydde  noga  order  fran  redarna  med  klam: 
»Att  alia  I.  W.  W.-ister  kors  bort  fran  fartygen,- 
de  ha  sa'n  djavla  trut, 
nu  ar  agitationen  slut». 

Refr. 

Som  ombudsman  han  trala,  ein  aA!etets  martyr 
Han  stamplat  booker  i  tusen,  man  aldrig  sett  en  fyr. 
Han  glomde  att  redo^sa,  moralbegreppet  dok. 
Och  pengarna  for.strejken  gick  upp  i  eld  och  rok. 
Men'  han  hata'.'I.  W.  W.  '  \ »De  djavla  splittrarne.x  , 

Refr.  •  '  .  . ;   '  '   .  ' 

Nu  Block  han  dog  en  afton  jag  ax  sa  glad  darfdr, 
Han  klattra  uppfor  stegen  till  himmelrikets  dorr. 
Han  skrek:.  »0h  kara  Peter,  jag  dnskar  nu  i  kvall 
Att  mota  fa.  herr  Wallenberg  och  John  D.  Rocke- 

f  ell». Herr  Peter  sa:  »Du  bor  - 
Heist  soka  nedanfors. 

Refr. 



MALA  jorden  ROD DEN  VITA  SLAVINNAN 

Fri  bearbetning' efter  Ralph  Chaplin. 

Mel,:  "Marching  throug  Georgia", 
Kom  med  oss  arbetare,  lagg  bort  den  sloa  mini 
Vi  aro  ofornojda  nu  och  riktar  energien  — 
mot  aktieagarn  och  hans  ratt  och  kom  f ran  industrien. 
Med  En  Stor  Industriell  Union.*) 
Hurra!  hurra!  Vi  malar  jorden  rod. 
Hurra!  hurra  I  For  slaveriets  ddd. 
Industriell  Demokrati  vi  vinna  i   var  nod. 
Med  En  Stor  Industriell  Union. 

Do  arbetsldsas  jattearme'  i  varldens  alia  land. Tranga  alia  mest  vart  stod  sa  vi  kampa  hand  i  hand. 
Ty  enade  med  dem  vi  ga  och  na  var  frihets  strand. 
Med  En  Stor  Industiell  Union. 

Refr. 

Systemet  deras  hatar  vi,  det  ramlar  nu  med  fart. 
Vi  maste  bygga  upp  ett  nytt,  Sad'  skantoch  underbart Och  obevekligt  skall  det  Mi,  det  syns  tillrackligt  Mart 
En  Varldshel  Industriell  Union. 

Refr. 

 :   v 
Vill  du  forebygga  uppkomsten  av  pavary  sti-eber  och diktatorer,  da  maste  du  vara  en  grundenhet  i  en  organi- sation, dar  varje  sadan  enhet  utfor  sin  del  av  arbetet  och 

bar  sin  del  av  det  gemeasatntna  ansvaret.  Arbetarklassens 
frigdrelse  innebar  en  allman  tillampning  av  denna  moral. 

*  Uttalas  junion. 

,;(The  White  slave:) 
Oversattning  av  R.  Nystrdm. 

Mel.:  "Mot  mig.  i  drommens  rike", 
An  mirtnes  jag  val  hennes  drag: 
Skar  lyste  hyn  under  hatten. 
Trasig  hon  gick,  en  svaltlon  ban  fick 
sa  hon  sov  i  on  park  under  natten. 
En  gammalhaxa  smog  sig  da 
Ur  morkret  fram  och  talte  sa:  ; 

Natten  ar  kail  min  kara: 
Folj  mig  I  Ack  var  ej  raddl 
Jag  bjuder  guld  och  ara Och  vila  pa  sidenhadd, 
Parlsmyckad  du  far  aka  xich  skota  din  lyx- bils;  ratt, 
Appladernas  rus  i  rampans  ljus 
och  lycka  bad  dag  och  natt . . . 

Fern  ar  forgatf  —  tiden  har  brattl. Flickan  ar  icke  densamma, 
Gladjen  ar  slut,,  sjukdom  slackt  ut 
Kindernas  rodnande  flamma.  , 

Narhelst  hon  stannar,  trott  att  ga,  '. Hon  hor  en  rost  som  viskar  sa: Refr. 

Si  varje  dag  svaltldnens  slag 
Drabbar  de  tralande  unga. 
Men  den  som  bar,  ansvaret  ar 
Utsugarn  av  dem  i  klunga 
Arbetets  kvinnor  utan  hem 
En  avgrundsstamma  frestar  dem: 

Refr. 
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JOSEF  HILLSTROM 

Av  Signe  Aurell. 

Han  foil  for  de  mordande  kulornas  stal 
I  kampen  mot  valdet  till  slut 
De  maktiga  vunno  sin  seger,  sitt  mil, 
Som  ofta  och  alltid  forut. 
Om  liv  elle'r  frihet  han  tiggde  dem  ej, Han  fordrade  rattvisa  blott, 
Och  svaret  var  domarens  stenharda  nej, 
Och  bossomas  dodande  skott. 

Den  tystnat  den  stamma  som  manande  ljod 
I  livsvarm  och  segerrik  tro, 
Pet  hjarta  som  klappat  i  brinnande  glod 
Har  stelnat  i  dodskylans  ro. 
Dock  minuet  skall  leya  i  kommande  tid. 
Hans  sangj  fast  vi  sangaren  mist, 
Skall  folja  var  fana  i  sekelltag  strid 
Till  lycka  och  seger  till  jsist. 

Och  yinden  med  frihetens  budskap  en  gang 
Skall  susa  kring  lander  och  hav 
Och  sjunga  sin  maktiga,  jublande  sang 
For  blommor  och  gras  pa  hajis  grav. 
Den  morgonsol  varom  han  diktat  och  drdmt 
Skall  sakert  med  loften  och  hopp 
Ur  skuggor  och  tarar,  som  stralglansen  glomt, 
For  kommande  slakten  ga  upp. 

Varfor  skulle  nagon  arbetare  vara  i  avsaknad  av  livets 
nodtorft  nar  fern  arbetare  kan  producera  tiHrackligt  for 
ett  hundra?  Om  alia  arbetsfora  arbetade  skulle  irgen behova  vara  fattig. 
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prAsten  och  slaven 

(The  Preacher  and  the  Slave.) 

Av  Joe  Hill. 

Mel.:  "Till  det  harliga  land". 
Vara  praster  sta  upp  titt  och  tatt, 
Lar  oss  skilja  pa.  synd  och  pa,  ratt. 
Mien  begar  du  ett  torrt  stycke  brdd 
De  dig  svara  med  trosaker  glod: 

Du  far  mat,  o  kamrat. 
Uti  himmelens  ljuvliga  stat. 
Svalt  forndjd:  I  guds  hojd 
Far  du  mat  uppa  gyllene  fat. 

Sedan  svaltningsarmen  fir  du  se 
Och  de  sjunga,  de  klappa,  da  be 
Fasta  glatt,  liigg  din  skarv  i  var  hav, 
Du  far  ditt  upp  i  skyn,  tack  o  lour. Refr.   .  ,.  , 

Ja,  seal  pingstvannerna  du  och  ser, 
Och  de  skrika  och  vasnas  och  ber, 
Giv  ditt  mynt  allt  till  Jesu  behag, 
Han  vill  stilla  din  hunger  i  dag. 

Refr. 

Om  du  kampar  for  barn  och  for  viv, 
Gor  dot  basta  utav  detta  liv. 
Du  en  syndare  ar  och  man  spar, 
Nar  du  dor,  du  till  helvete  gar. 

Refr. 
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Arbetsman,  sluten  er  nu  till  oss! 
Hand  i  hand  vi  for  frihet  vill  slass. 
Nar  sen  varlden  vi  ha,  mat  och  sang, 
Utsugarna  fa  denha  refrang: 

Snart,  ja  snart  far  dii  mat, 
Nar  du  blir  bra  till  kock,  ej  till  gnat. 
Hugg  dig  ved  var  ej  lat. 
Du  far  mat  uti  himmelens  stat. 

DET  AR  MAKT  I  EN  SADAN  UNION 

Fritt  after  Jos  Hill's  »There  is  power  in  a  union» av  S  ege. 

,  Mel.:  "Det  ftnns  kraft,  det  finns  kraft." 
Vill  du  se.  en  union  si  stor  som  var  varld? 
Da  blir  det  I.  W.  W.  vart  nya  samhalle. 
Sedan  far  ingen  ga  hungrig  och  tard. 
I  var  nya  och  friska  Societe. 

Sex  timmar  vi  ska  jobba  da  for  varje  arbetsdag 
Du  och  jag  och  var  och  en 
Da  blir  ingen  arbetslos,  tillampat  over  lag 
och  varlden  blir  battre,  aven  den. 

Vill  du  ej'langre  ett  pavevalde  se? 
Ga  in  i  I.  W.  .W-  dar  far.  det  inta  ske.  '  ; Sen  lyser  vi  arbetslosheten  i  bann. 
Kom  med,  gor  din  plikt  som  en  man. Refr. 
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Hatar  du  att  jakta  och  jobba  pa  ackord  ? 
Det  hatet  det  ar  bra,  dig  vill  vi  ha. 
Vill  du  ge  din  dvertid  till  en  arbetslos  kamrat? 
Kom  med  i  I.  W.  W.  kom  med  i  dag. 

Refr. 

Ah,  arbetare  uti  varje  land 
loom  med  i  vart  led, ,  forr  blir  ej  fred. 
Sen  tager  vi  industrien  om  hand 
och  heder  till  alia  dem  som  stred. 

Nar  de  fiesta  kommit  med  i  en  sadan  Union 
Ah.  vad  makt,  harlig  makt. 
Da  skall  sista'  slaget  sla.  for  Industriell  kontroll 
Men  till  dess  finns  ingen  neutral  zon. 

HALLEN  FASTET 
(Hold  the  Fort.) 

Engelska  Transportarbetarnas  strejksang. 
.Oversatt  av,  Fritz.  Andre; n. 

For  frihets  sak  vi  motts  i  dag, 
Och  hi>jer  rosten  for 
Att  hand  i  hand,  med  junions  band, 
Vi  kampar  eller  dor: 

Hallen  fastet  tills  vi  kommer, 
Forenta  nu  tvi  star. 
Hand  i  hand  vi  kampar  framat. 
Segem  skall  bli  var. 
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Upp  kamrater,  se  baneren 
Fladdra  hogt  mot  skyn, 
Hjalpen  fcommer  nar  vi  onskar. 
Sjung,  kamrater,  sjung. Refr. 

Vara  skaror  standigt  okas 
Giv  signal  till  dem.. 
Med  var  Union  skall  vi  segra 
Over  fienden. 

Refr. 

Vilt  och  langa.  kampen  rasat, 
Stridd  for  alskad  sak. 
Solidaritet  har  segrat, 
Jubla  hogt  kamrat. Refr. 

VAD  VI  VILL 
(What  we  want.) 

Oversattning  av  R.  Nyst  rom. 

Mel.:  "Rainbow".   Popular  twoslep. 

Arbetets  folk  i  alia  land,  forenen  er 
Uti  en  ring  kring  jordens  rand, 
En  union,  ett  varldsforbund, 
Att  sla  fortrycket  ned  i  grand. 
Du  ar  blind,  am  du  ej,  Hart  forstar  -och  ser, 
Att  bade  makt  och  ratt  ar  var, 
Art  fienden  da.  ej  formar 
Vart  ahlopp  trotsa  mer. 

—  14  — 

Trad  in  i  laden,  ni  loneslavar, 
Troget  hand  i  hand. 
Knyt  ett  brodersband 
Men  vagen  in  i  frihetslandet  heter  organisation 
I  en  enda  valdig  Union. 

Kom  med  kamrat,  kom  toed,  envar  i  arbetsblus. 
Fran  stormigt  hav  och  kvav  fabrik, 
Fran  ruskig  grand  och  grann  butik. 
Var  maning  folj,  vart  hopp  ej  svik! 
Och  du  kvinna  som  stravar  i   da  rikas  hus 
For  ringa  16n  och  ingenting 
Ga  med  uti  var  syskonring 
Vid  frihetssangens  bras  I 

Refr. 

Arbetare  fran  hytta,  ismedja,  gjuteri 
Fran  dammig  gruva,  soligt  tak, 
Vid  beta  fyrar  och  motorspak, 
Kom,  gor  med  oss  gemensam  sak  I 
Man  fran  sjd,  fran  skog  och  fran  all  industri Och  kvinnor  uti  Grottes  kvarn, 
Avgrundens  folk,  arbetets  barn 
Till  striden  kalla  vi. 
Refr.  i 

ZaCa  late  om  poCitlk,  aubryt  och  rlkta  in  dlskussionen  fid 
sociatekonoml  och  ekonomlsk  organisation. 

Skutte  du  tycka  om  att  se  den  dap  dd  fabrlksulsstorha 
Mdste  f6r  att  pe  s'lgnaf  UCC  fiarasiterna  att  bSr/a  dapens arbete?  Jail  Jbeoisa  det. 
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JOE  HILLS  TESTAMENTS 

(Joe  Hills  last  will.) 

(Skrivsn  i  hans  cell  den  18  '  nov.  1915,  kvallen  fore avrattningsdagen.) 

Oversatt  av  Signe  Aurell, 

Mitt  tastamente  ar  helt  kort, 
Ty  intet  firms  att  skifta  bort: 
Sorj  ej,  kamrater,  blott  ga  pi. 
Rullande  sten  ej  mossa  kan  fa. 

Min  kropp  till  aska  gor  till  slut, 
Stro  stoftet  fritt  for  vinden  ut. 
P&  glattig  lak  i  ryrnden  bla, 
Till  nejderna  dar  blommor  sta. 

En  ros,  vars  fagring  kanske  flytt, 
Da  blomma  kan  en  gang  pa  nytt 
Det  ar  min  vilja,  samt  dartill 
Jag  §nskar  lycka.  Er  Joe  Hill. 

Tiden  av  i  dag  ar  varldshistoriens  mest  utpraglade  in- 
dustriepok.  I  en  varld  beharskad  av  industridespoter  kan 
det  ej  existera  nagon  demokrafi,  endast  en  Wnff. 

I.  W.  W.  star  for  den  enda  verkliga  och  sanna  demokra- 
tien   —   Induslridl  Demokrati. 

—  16  — 

OverlOparna 
Av  Sege. 

Mel.:  "Allting  har  en  ande,  men  korven  den  har  tv6.K 
Ja  mi  vi  hojer  rosten,  hur  sorgligt  det  ma  ga, 
och  skanker  .oss  den  trosten,  fast  vi  ar  endast  fa, 
att  vi  oj  lopit  over  som  mangen  .gjort  andi  — sen  sin  ungdom. 

Att  rakna  upp  dam  alia  det  Mir  ett  djakla  sja, 
det  ar  nog  sakert  tusen,  med  stora,  namn  och  sma, 
som  varit  radikala  sa.  lingt  som  na'n  kan  ga  — i  sin  ungdom. 

Bland  organisationer  man  raknar  L.  0.  storst. 
Den  har  nu  lopit  over,  gett  parnparna  sin  must. 
Mondismens  gamla  krycka  den  stapplar  nu  uppa  — 

sky  den  ni  ungdom, 

Sa  har  vi  kommunisten  som  var  sa  radikal, 
han  lopte  in  i  inamder  och  in  i  riksdagssal. 
Ar  borgare  med  affar  som  han  hatada  som  fan  — 

i  :sin  ungdom. 

S.  A.  C.  i  sladden  den  loper  ocksa  med, 
fast  stridsprincipens  fana  annu  ej  halats  ned  — 
har  slavavtalet  fatt  sig  en  boplats  i  dess  led  — olik  sin  ungdom. 

Bland  individers  mangfald  vi  namna  nagra  sist. 
Dar  ser  vi  »kamrat»  Mattsoh,  en  stciddi  syndikalist, 
som  dromde  om  guldgravare  som  kommit  pa  gron  kvist, i  sin  ungdom. 
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I  Alaskas  kalla  neijder  han  leta  ef  ter  guld, 
men  kapitalismens  lycka  den  var  ej  hanom  huld, 
si  igen  han  agitera  och  framholl  I.  W.  W. 

som  i  sin  ungdom. 

Nu  har  han  lopit  over  med  andra  smarre  frdn, 
som  Severin  och  Kaspar,  med  Lanstrom  sist  i  kdn, 
till  »Mat  i  grytans —  hallet'datkaraste  man  minns  — fran  sin  ungdom. 

Sist  kommer  nu  Velinder  med  en  energisk  kropp, 
han  lopte  ifran  Wobblies,  blev  syndikalismens  hopp, 
och  nu  harjar  han  i  Skine,  det  land  han  overgav  — 

i  sin  ungdom. 

Nu  kamrater  alia  vi  fragar  er  harmed. 
Vad  bor  vi  dessa  kalla  som  lopt  fran  vara  led? 
Ar  krak  kanske  for  kraftigt,  vet  ni  ett  battre  namn. 

s'iy,  ni  ungdorn? 
Hdr  nu  i  karnpar  alia,  sta  kvar  i  laden  an, 
sen  loper  vi  gemensamt  upp  emot  fienden, 
for  att  i  kamp  sen  vinna  en  varld  lik  skon  och  fri  — 

som  i  sin  ungdom. 

DEN  RODA  FANAN 

De  engelska  arbelarnas  stridssang,  som  sjunges  pa 
arbetarmotena  och  isynnerhet  sjdngs  under 

generalstrejken. 
'Mel.:  Maryland,  my  Maryland. 

Se,  folkets  fana  lyser  rod, 
till  svepning  vid  martyrers  dod 
den  tjant,  och  deras  stolta  mod 
har  fargat  den  med  hjarteblod. 

—  18  — 

Sa  lit  oss  hdja  vart  standarl 
Vi  leva,  do  rill  dess  forsvar. 
Trots  feghet  och  forraderi 
var  fana  annu  folja  vi. 

Dess  lovsang  sjungs  med  tyskens  rost, 
den  stiger  ur  en  fransmans  brost, 
i  Moskwas  fangvalv  hojs  dess  lov, 
Chikagos  hyllning  mullrar  dov. 

Den  glanste,  nar  var  makt  var  ung, 
nar  natten  tycktes  ling  och  tung. 
Den  vittne  var  rill  ord  och  dad; 

■  ej  blekas  far  dess  roda  vad. 

Den  minner  oss  om  segrars  tid, 
den  ger  oss  hopp  om  slutlig  frid, 
var  roda  fana,  var  symbol 
av  manskors  ratt,  av  manskors  tail; 

I  dag  kan  blott  en  usel  tral, 
som  for  en  brodbit  silt'  sin  sjal, bli  skramd  utav  den  rikes  ord 
och  sanka  helgad  duk  till  jord. 

Med  blottat  huvud  ga  vi  ed 
att  stupa  sjalv,  forr'n  den  sinks  ned. Kom  bodel  barsk,  kom  galge  grym, 
var  fansing  blir  vir  avskedshymn. 

Sjung  inte:  "That's  the  little  baby"  utan  "That's  the 
One  Big  Union",  for  utan  den  kommer  arbetarna  snart 
inte  att  kunna  foda  upp  nagra  "little  babies". 
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INTERNATIONALEN 

Upp  tralar  uti  alia  stater 
som  hungern  bojor  lagt  uppa! 
Det  dinar  uti  rattens  krater, 
snart  skall  utbrottets  timma  sla. 
Storta  skall  dot  garnla  snart  i  gruset, 
slav,  stig  upp  for  att  sla  dig  fri! 
Fran  morkret  stiga  vi  mot  ljuset, 
fran  intet  allt  vi  vilja  bli. 

Upp  till  kamp  emot  kvalen! 
Sista  striden  ar  det. 
Don  varldsiiidustrielia  union*). 
Skall  bli  var  mansklighet. 
Upp  till  kamp  emot  kvalen ! 
Sista 'striden  ar  det. 
Den  varldsindustriella  junion 
Skall  bli  var  mansklighet. 

Regeringarna  oss  fdrtrycka 
sla  ned  tyramierna  giv  fred! 
Med  varnpliktsstrejk  vi  skola  rycka, 
just  deras  hasta  vapen  ned! 
Eomma  mot  oss  sen  de  kannibaler 
sta  vi  alia  sasom  en, 
och  deras  morska  generaler 
fran  stat  och  makt  skall  plockas  rem. 

Refr. 

Uttalas  junion. 
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V&rldens  industriarbetares  (LW.W:s) 

principfdrklaring. 

Arbetarklassen  och  arbetskoparklassen  ha  ingenting  gemen- samt.  Det  kan  icke  bli  fred,  sa  lange  som  miljoner  av  det 
arbetande  folket  lever  i  nod  och  umbaranden  och  de  fa,  som 
utgora  overklassen,  ha  allt  detta  livets  goda.  Mellan  dessa  tva 
klasser  maste  en  strid  paga,  tills  hela  varldens  arbetare  orga- nisera  sig  som  en  klass,  tager  jorden  och  produktionsmaskineriet 
i  besittning  och  avskaffar  lonesystemet.  Vi.  finna  att  centrali- 
seringen  av  ledningen  over  industrierna  pa.  allt  farre  hander 
gor  det  omojligt  for  yrkesforbunden  att  kunna  mata  sig  med 
arbetsgivarklassens  alltj'amt  vaxande  makt.  Yrkesforbunden astadkomma  ett  tillstand,  som  gor  att  den  ena  arbetargruppen 
kommer  i  konflikt  med  den  andra  arbetargruppen  inom  samma 
industri,  varigenom  de  nedgora  varandra  under  lonestrider.  Dar- 
jamte  bjalper  yrkesforbunden  arbetsgivarklassen  att  vilseleda 
arbetarna  till  den  tron,  att  arbetarklassen  har  gemensamma intressen  med  arbetskoparna. 

Dessa  forhallanden  kunna  andras  och  arbetarklassens  in- 
tressen uppratthallas  endast  genom  en  organisation  sa  formad, 

att  alia  dess  medlemmar  inom  en  industri,  eller  alia  industrier, 
om  nodvandigt,  kunna  nedlagga  arbetet  nar  heist  en  strejk 
eller  lockout  pagar  i  nagon  del  darav,  diirigenom  gorande  en oforratt  mot  en  till  en  oforratt  mot  alia. 

I  stallet  for  det  konservativa  valspraket:  "En.  god  dags- 
lon  for  ett  gott  dagsverke",  maste  vi  pa  v&r  fana  skriva  det 
revolutionara  mottot :  "Ned  med  loneslavsystemet !"  Det  ar arbetarklassens  historiska  uppgift  att  avskaffa  kapitalismen. 
Produktionsarmen  maste  organiseras,  icke  endast  for  de  dagliga: 
striderna  mot  kapitalismen,  utan  aven  for  att  overtaga  produk- 
tionen,  nar  kapitalismen  ar  avskaffad.  Genom  att  organisera 
oss  industriellt,  uppbygga  vi  det  nya  samhallet  inom  ramen  av 
det  gamla. 

Sprid  och  hjalp  till 

att  forverkliga  var  ide! 

Foreniugstryckeriet.    Stockholm  1929 


